تاريخ انتشار۱۳۹۶/۰۵/۱۸ :

شماره روزنامه۲۱۰۹۲ :

شماره نامه اداره ثبت۱۳۹۶۳۰۴۰۵۱۶۸۰۰۱۵۰۴ :

شماره صفحه روزنامه شهرستان۴۵ :

تاريخ نامه اداره ثبت۱۳۹۶/۵/۱۱ :

آگهي تاسيس
تاسيس شركت تعاوني وحدت آوران دادگر آفتاب درتاريخ  ۱۳۹۶/۰۵/۱۱به شماره ثبت  ۱۴۲۳۶به شناسه ملي  ۱۴۰۰۶۹۵۷۳۱۹ثبت و
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع شركت :تامين زمين از طريق
ارگانهاي دولتي يا خصوصي و سرمايه گذاري و خريد وساخت دفتر كار كارشناسان رسمي دادگستري-تامين ابزار كار مورد نياز
كارشناسان رسمي دادگستري-تامين نياز آموزشي اعضا و برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز كارشناسان رسمي دادگستري و
تهيه كتاب و نوشت افزار و مايحتاج آموزشي.پس از اخذ مجوزهاي الزم .مدت شركت :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي
شركت:استان مركزي شهر اراک-بلوار جهاد-كوچه حافظ -]۱[۱خيابان ميالد[-]۱۹پالک -۶۹۶۳عباسي حشمت اله-طبقه زير
زمين-كدپستي ۳۸۱۸۹۹۶۹۶۳سرمايه شركت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ريال منقسم به  ۵۰۰سهم بانام  ۱۰۰۰۰۰ريالي مي باشد كه
مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره  ۹۶-۳۵۰۰مورخ ۱۳۹۶/۳/۷نزد بانک توسعه تعاون شعبه مركزي اراک
پرداخت گرديده است .اولين مديران شركت :نوشين ضيغمي به شماره ملي ۰۵۳۳۴۲۳۷۴۰به سمت عضو علي البدل هيئت مديره
عباس خسروبيگي به شماره ملي  ۰۵۳۴۴۹۷۹۳۴به سمت عضو هيئت مديره حسين اسدي به شماره ملي ۰۶۲۰۰۷۶۱۲۷به سمت
نايب رئيس هيئت مديره ابوالفضل ابراهيمي به شماره ملي ۰۵۳۲۹۰۴۲۵۷به سمت عضو هيئت مديره بهروز نجمي به شماره ملي
۰۵۳۲۸۸۰۹۲۷به سمت عضو علي البدل هيئت مديره محمد بابائي به شماره ملي ۰۵۳۲۹۵۵۰۵۶به سمت مديرعامل و منشي هيئت
مديره محمد مسعود داوري به شماره ملي ۰۶۰۲۳۲۷۳۵۰به سمت عضو علي البدل هيئت مديره حشمت اله عباسي به شماره
ملي ۰۵۳۱۴۰۵۱۵۱به سمت رئيس هيئت مديره به مدت سه سال انتخاب گرديدند .دارندگان حق امضا :كليه قراردادها و اسناد
رسمي و تعهدآور بانكي از قبيل جک ،سفته بروات و ا وراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مديره و مديرعامل و مهر شركت داراي
اعتبار است و اوراق عادي و نامه ها با امضاي مديرعامل و مهر شركت معتبر ميباشد .اختيارات مديرعامل :طبق اساسنامه .بازرس
اصلي و علي البدل :ولي اهلل اسدي به شماره ملي  ۰۶۲۰۸۱۹۱۱۱بعنوان بازرس اصلي سيد حميدرضا اميني به شماره ملي
 ۰۰۷۳۷۹۳۵۴۱بعنوان بازرس علي البدل به مدت يكسال مالي انتخاب گرديدند.
شماره پيگيري ۹۶۰۵۱۱۹۷۹۴۱۸۲۴۶ :

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اراک

لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13542143

صفحه  ۱از ۱
اين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل  PDFتوليد و منتشر شده است .براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در
انتهاي آگهي مراجعه نماييد

رفع مسئوليت
مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي
كه از تقديم مفاد آن از سوي ذينفع قانوني به ادارات ثبت (شركتها) در
تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي
تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد ،پيروي مي نمايد .لهذا
اين مرجع هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و

ندارد.

